CONDICIONS GENERALS

ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA, ACCIDENTS I RESPONSABILITAT CIVIL PER A ESQUIADORS “SLALOM – SOCIS”
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PRELIMINAR: regulació legal

Malaltia: tota alteració de l’estat de salut que no sigui conseqüència directa
d’un accident, el diagnòstic i confirmació de la qual sigui efectuat per un metge

El present contracte d’assegurança es regeix pel que disposa la Llei 50/1980, de 8

legalment reconegut, i que faci necessària l’assistència facultativa.

d’octubre, de contracte d’assegurança; el RDL 6/2004, de 29 d’octubre, d’ordenació

Malalties preexistents: les patides o diagnosticades abans de la data d’efecte de

i supervisió de les assegurances privades i el seu Reglament , de 20 de novembre

l’Assegurança i les que es produeixen com a conseqüència de trastorns crònics,

de 1998; la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal; així com per les seves modificacions posteriors i pel que

així com les seves complicacions i recaigudes.

s’acorda a les Condicions Generals i Particulars d’aquest contracte, sense que

Malalties congènites: aquelles amb les quals es neix, pel fet d’haver-se contret al

tinguin validesa les clàusules limitatives dels drets dels assegurats que no siguin

si de l’úter matern.

especialment acceptades per aquests, com a pacte addicional a les Condicions

Epidèmia: malaltia que afecta un gran nombre de persones o d’animals en un

Particulars.

mateix lloc i durant un mateix període de temps.

No requeriran aquesta acceptació les meres transcripcions de preceptes legals.

Pandèmia: malaltia epidèmica que s’estén a molts països o que afecta quasi tots

DEFINICIONS:

els individus d’una localitat o regió.

En aquest contracte s’entén per:
Assegurador: RACC Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, que
assumeix la cobertura dels riscos i garanteix les prestacions corresponents
a l’Assegurança d’Assistència en Viatge, l’Assegurança Complementària de
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NORMES BÀSIQUES QUE REGULEN L’ASSEGURANÇA

ARTICLE 1r - Objecte de l’Assegurança

Responsabilitat Civil i l’Assegurança Complementària d’Accidents.

1. Assegurança d’Assistència

Prenedor de l’Assegurança: la persona física que, amb l’Assegurador, subscriu

L’Assegurador prestarà el servei o serveis i farà efectiu el pagament de les

aquest contracte en nom propi i a qui corresponen les obligacions que se’n derivin,

indemnitzacions que estiguin pactades a la pòlissa quan l’Assegurat pateixi un

llevat que per la seva naturalesa hagin de ser complertes per l’Assegurat.

fet o accident emparat per aquesta i això succeeixi durant i com a conseqüència

Domicili del Prenedor de l’Assegurança: el de residència a Espanya.

directa de la pràctica, en qualitat d’aficionat, de l’esquí alpí, esquí de fons, esquí
artístic, salt d’esquí o snowboard, sempre que ho faci dins del recinte de l’estació

Assegurat: cadascuna de les persones físiques, amb residència fixa a Espanya,

d’esquí; se n’exclou la pràctica d’aquests esports fora de les pistes i zones

que reuneixi les condicions legals i contractuals necessàries per poder ser

tancades de l’estació.

assegurada i que s’hagi adherit a l’Assegurança, en sol·licitar i acceptar les
Condiciones Particulars.
Beneficiari: la persona física o jurídica a qui correspongui legalment percebre els
capitals o indemnitzacions que preveu el contracte.
Grup assegurat: les persones, fins a un màxim de sis, unides per un vincle familiar
de grau pròxim —l’Assegurat, el seu cònjuge i fins a quatre fills de com a màxim 25
anys que convisquin al seu domicili— assenyalades a les Condicions Particulars de
l’Assegurança familiar.
Tercers: qualsevol persona física o jurídica diferent del Prenedor o Assegurat,
o els seus respectius cònjuges, ascendents o descendents i altres familiars que

L’Assegurat quedarà cobert per les garanties del present contracte quan practiqui
qualsevol dels esports indicats anteriorment, sempre que realitzi desplaçaments
per períodes màxims de quinze dies cada vegada.
2. Assegurança Complementària d’Accidents
Pel present contracte i dins dels límits, terminis i condicions que s’hi estipulen,
l’Assegurador té l’obligació de satisfer al Beneficiari les indemnitzacions que
s’indiquen a la descripció de garanties, en cas d’accident patit per l’Assegurat
durant un desplaçament cobert per aquesta Assegurança.
3. Assegurança Complementària de Responsabilitat Civil

convisquin amb algun d’ells.

Pel present contracte i dins dels límits, terminis i condicions que s’hi estipulen,

Pòlissa: el document contractual que conté les condicions reguladores de

l’Assegurador té l’obligació de pagar les indemnitzacions derivades de la

l’Assegurança. Formen part integrant de la pòlissa les Condicions Generals

Responsabilitat Civil privada de l’esquiador durant la pràctica esportiva, en

Específiques i les Condiciones Particulars.

qualitat d’aficionat, de l’esquí alpí, en qualsevol de les seves modalitats, fins i tot

Prima: el preu de l’Assegurança. El rebut contindrà, a més, els recàrrecs i impostos

l’snowboard.

de legal aplicació.

ARTICLE 2n - Interès assegurat

Durada de l’Assegurança: el temps especificat a les Condicions Particulars.

La posada a disposició del Prenedor de l’Assegurança i Assegurats d’una

Durada del viatge: el temps que l’Assegurat s’absenta del seu domicili habitual per
traslladar-se d’un lloc a un altre.
Viatge: s’entendrà per viatge tot desplaçament que realitzi fora del seu domicili,
des de la seva sortida i fins que torni. No es consideraran com a tal les estades que

organització nacional i internacional d’assistència en viatge, en condicions de
prestar, en els terminis més breus possibles i amb la millor qualitat, les garanties
objecte de l’Assegurança.
ARTICLE 3r - Durada de l’Assegurança

durant el període de cobertura pugui tenir al domicili propi.

a) Assegurança individual anual, amb data d’efecte la de contractació i renovable

Accident: s’entén per accident qualsevol fet que derivi d’una causa violenta,

cada 1 de novembre. Cobreix una sola persona física.

sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’Assegurat, i que li causi lesió

b) Assegurança familiar anual, amb data d’efecte la de contractació i renovable

corporal, invalidesa permanent completa o mort durant la pràctica de l’esquí.

cada 1 de novembre. Cobreix fins a un màxim de sis persones —l’Assegurat, el

Franquícia: és la quantitat que, en cada sinistre i segons allò pactat a la pòlissa per

seu cònjuge i els fills de fins a 25 anys que convisquin al domicili—.

a cadascun dels riscos coberts, sigui a càrrec de l’Assegurat.

ARTICLE 4t - Àmbit territorial

Sinistre: el fet sobtat, accidental i imprevist esdevingut dins del període de vigència

Les garanties s’aplicaran dins del recinte de les estacions d’esquí d’Europa.

de la pòlissa, durant la pràctica de l’esquí, dins del recinte d’una estació d’esquí i
que sigui susceptible de produir danys, les conseqüències del qual les cobreix la
pòlissa. El conjunt dels danys derivats d’un mateix esdeveniment constitueix un
mateix sinistre.
Import assegurat: les quantitats fixades a les Condicions Generals i/o Particulars
de l’Assegurança que constitueixen el límit màxim de la indemnització a pagar per
l’Assegurador en cas de sinistre.
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Qualsevol altre país necessitarà l’acord previ de l’Assegurador.
ARTICLE 5è - Riscos coberts
1. Assegurança d’Assistència
1. Despeses de recerca a la muntanya.
2. Despeses de trineu o ambulància.

3. Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques, d’hospitalització i de

f) En cas que un Assegurat necessiti qualsevol prestació de caràcter mèdic o de

pròtesis, inherents a la lesió per accident.

trasllat o repatriació sanitària, l’haurà de sol·licitar a l’Assegurador per telèfon,

4. Despeses de convalescència.

detallant-li l’abast de la malaltia o lesions per accident. Aquestes prestacions

5. Trencament d’esquís, taules de snow o fixacions dins del recinte de la pista
d’esquí.
6. Lloguer d’esquís.
7. Devolució del forfet no utilitzat en cas d’accident.
8. Enviament de missatges urgents.
9. Enviament d’un conductor professional.
10. Trasllat o repatriació sanitària urgent de l’accidentat.
11. Presència d’un familiar al costat de l’Assegurat hospitalitzat.
12. Trasllat o repatriació d’acompanyants assegurats.
13. Trasllat o repatriació de l’Assegurat mort.

es faran previ acord del metge que atén l’Assegurat amb l’equip mèdic de
l’Assegurador.
g) En cas de trencament d’esquís i/o fixacions, l’Assegurat haurà de:
Comunicar immediatament a l’Assegurador la seva ocurrència i donar-li tota
classe d’informacions sobre les circumstàncies i conseqüències de l’accident.
Remetre o fer arribar els esquís i/o fixacions trencats a l’Assegurador.
Efectuar una declaració tot informant del lloc, data, hora i circumstància que
van originar el trencament d’esquís.
Presentar la factura o document acreditatiu de compra dels esquís que s’han
trencat.
h) En cas d’incapacitat de l’Assegurat per conduir el vehicle, caldrà facilitar a

14. Atenció mèdica.

l’Assegurador un certificat mèdic, emès prèviament a la petició d’enviament d’un

15. Despeses de transport i estada en un hotel d’un Assegurat acompanyant per

conductor.

hospitalització a l’estranger d’un Assegurat.

i) Per tenir dret a la garantia 3.1.7 “Devolució del forfet no utilitzat en cas

2. Assegurança Complementària d’Accidents
1. Mort

d’accident”, caldrà facilitar a l’Assegurador un certificat mèdic amb indicació de la
data i hora en què es va produir l’accident.
j) Es prohibeix expressament a tota persona la responsabilitat de la qual estigui

2. Invalidesa permanent completa

coberta per aquestes condicions que, ella mateixa o una altra persona en nom

3. Assegurança Complementària de Responsabilitat Civil

seu, admeti, negociï, satisfaci o rebutgi cap reclamació sense l’autorització

4. Cobertura de Riscos Extraordinaris

expressa de l’Assegurador.

ARTICLE 6è - Inici i durada del contracte. Pagament de la prima

2. Tràmits generals

1. El contracte entrarà en vigor en la data que indiquen les Condicions Particulars.

Independentment de les disposicions específiques de cada garantia referents a

2. La prima serà exigible, segons l’article 14 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de

la prestació d’aquesta, s’estableix amb caràcter general que per a la tramitació

contracte d’assegurança, una vegada que estigui signat el contracte.

de qualsevol sinistre cobert per aquestes Condicions Generals caldrà utilitzar

3. Si la prima no ha estat pagada per culpa del Prenedor, l’Assegurador té dret a
resoldre el contracte o a exigir-ne el pagament en via executiva sobre la base de

el número de telèfon que consta a la documentació facilitada al Prenedor de
l’Assegurança.

la pòlissa.

Per tal d’aconseguir una major rapidesa i eficàcia en l’assistència a l’Assegurat,

4. Si la prima no ha estat pagada abans que es produeixi el sinistre,

aquest haurà de preparar, abans de la seva comunicació telefònica a la Central

l’Assegurador quedarà alliberat de la seva obligació, llevat de pacte en contra.

d’Alarmes, les dades següents:

5. Si el contracte no ha estat resolt o extingit segons el paràgraf anterior, la
cobertura torna a prendre efecte a les 24 hores del dia en què el Prenedor paga
la prima.
El contracte mantindrà la seva vigència pel període de temps especificat a les
Condicions Particulars.

Nom de l’Assegurat i del subscriptor de la pòlissa.
Número de la pòlissa.
Lloc on es troba.
Tipus d’assistència que necessita.

ARTICLE 7è - Sinistres i prestacions per assistència: obligacions, deures i

Una vegada rebuda la trucada d’urgència, l’Assegurador posarà tot seguit en

facultats del Prenedor, Assegurats i Assegurador

funcionament els mecanismes adequats per poder, a través de la seva organització,
assistir directament l’Assegurat allà on es trobi. No obstant això, l’Assegurador no

1. Obligacions, deures i facultats del Prenedor i/o Assegurats.
a) En cas de sinistre, cal comunicar immediatament a l’Assegurador la seva
ocurrència i donar-li tot tipus d’informacions sobre les circumstàncies i
conseqüències de l’accident, per tal que aquest pugui posar en marxa la seva
estructura assistencial.
b) En cas de força major o impossibilitat material demostrada per posar-se en
contacte amb l’Assegurador en el moment del sinistre, aquesta comunicació
haurà de realitzar-se dins del termini màxim de set dies a comptar des de

és responsable dels retards o incompliments deguts a força major o a les especials
característiques administratives o polítiques d’un país determinat.
En tot cas, si per força major o les altres causes apuntades no fos possible una
intervenció directa de l’Assegurador, l’Assegurat serà reemborsat per l’Assegurador
en la moneda de curs legal a la tornada al seu domicili a Espanya, si aporta els
corresponents justificants de pagament i es dirigeix a RACC Seguros Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA, amb domicili a l’Av. Diagonal, 687 (08028 Barcelona).

l’ocurrència del sinistre, en els efectes previstos a l’article 16 de la Llei 50/1980,

En qualsevol cas, l’Assegurador ha de ser, com a condició indispensable,

de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.

immediatament avisat del contratemps esdevingut. Les prestacions de caràcter

c) Alleugerir les conseqüències del sinistre amb l’ús dels mitjans al seu abast,
amb els efectes previstos a l’article 17 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de
contracte d’assegurança.
d) Facilitar la subrogació a favor de l’Assegurador en els drets i accions que
corresponguin a l’Assegurat per fets que n’hagin motivat la intervenció i fins al
total del cost dels serveis prestats o indemnitzats.
e) En relació amb les despeses de transport o repatriació i en el cas que els
Assegurats tinguin dret a reemborsament per la part de bitllet en el seu poder

mèdic i de transport sanitari s’han d’efectuar amb l’acord previ del metge del centre
hospitalari que assisteixi l’Assegurat amb l’equip mèdic de l’Assegurador.
3. Tràmits per al reemborsament de forfet
Per fer efectiu aquest reemborsament, l’Assegurat l’haurà de sol·licitar directament
a través d’una carta dirigida a RACC Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros,
SA, Dept. d’Administració d’Assistència, Av. Diagonal, 687, 08028 Barcelona, i s’hi
haurà d’adjuntar el forfet i indicar les dades del sinistre (lloc, dia i hora).

no consumida (d’avió, tren, vaixell, etc.), l’Assegurat haurà de revertir aquest

En cas d’haver lliurat el forfet al centre mèdic en el moment de l’assistència, caldrà

reemborsament a l’Assegurador.

indicar el centre.
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ARTICLE 8è - Recursos contra tercers

ARTICLE 15è - Disposicions comunes

L’Assegurador quedarà subrogat en els drets i accions que corresponguin a

Data d’efecte i durada de l’Assegurança: la data d’efecte és la de contractació i és

l’Assegurat enfront de tercers que n’hagin motivat la intervenció fins al total del cost

renovable cada 1 de novembre.

dels serveis prestats o indemnitzats.
ARTICLE 9è - Pagament de les indemnitzacions
Les indemnitzacions acordades a títol de les garanties d’aquesta pòlissa seran,
en tot cas, complement dels contractes que pugui tenir l’Assegurat per cobrir els

Altres Asseguradors: l’Assegurat, en tot cas i segons el que estableix la Llei
50/1980 de contracte d’assegurança, en el moment de la subscripció o bé en el
curs de la garantia, haurà de declarar a l’Assegurador les garanties subscrites per
al mateix risc amb altres Asseguradors.

mateixos riscos, o de les prestacions de la Seguretat Social o de qualsevol altre

Prestacions no sol·licitades: les prestacions no sol·licitades durant el viatge

règim de previsió col·lectiva, així com de les garanties cobertes com a soci de

o que no hagin estat organitzades per l’Assegurador no donaran dret a cap

RACC Club, segons el que disposa la Llei de contracte d’assegurança 50/1980, de

reemborsament.

8 d’octubre.

Extinció del contracte: si durant la vigència del viatge assegurat es produeix la

ARTICLE 10è - Jurisdicció
Serà jutge competent per al coneixement de les accions derivades del contracte
d’assegurança el del domicili de l’Assegurat a Espanya, i serà nul qualsevol pacte
en contra.
ARTICLE 11è - Dret aplicable al contracte

desaparició de l’interès assegurable, el contracte d’assegurança quedarà extingit
a partir d’aquest mateix moment, i l’Assegurador tindrà dret a fer seva la prima no
consumida.
Prescripció: les accions derivades d’aquest contracte prescriuen als cinc anys per
a les assegurances de persones i als dos anys per a les assegurances de danys,
des del dia en què es puguin exercitar.

Serà aplicable la legislació espanyola i queda sotmès al control de la Direcció
General d’Assegurances, organisme que depèn del Ministeri d’Hisenda o, si
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GARANTIES COBERTES

s’escau, al de l’organisme autonòmic equivalent.
ARTICLE 12è – Servei d’Atenció al Client

3.1 ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA EN VIATGE

En cas d’haver-hi discrepàncies o reclamacions de l’Assegurat contra l’Assegurador

3.1.1. Despeses de recerca a la muntanya

referents a aquesta Assegurança, l’Assegurat podrà adreçar-se al telèfon 900
700 702, o bé mitjançant escrit al Departament d’Atenció a l’Assegurat de RACC
Seguros Compañía de Seguros y Reaseguros, SA, domiciliada a l’Av. Diagonal,
687 (08028 Barcelona), tot indicant:
Nom i cognoms.
Adreça, població i número de telèfon.
Núm. de DNI.
Núm. de pòlissa.
Tipus de reclamació, import i fets en què es fonamenta la seva reclamació.

En cas de pèrdua o desaparició de l’Assegurat que es produeixi dins del recinte
d’una estació d’esquí, l’Assegurador es farà càrrec dels imports que se li reclamin
amb motiu de la seva recerca, efectuada per la comunitat o els organismes públics
o privats de socors.
Import assegurat: fins a un màxim de 3.005,06 € per sinistre.
Franquícia: en tot sinistre corresponent a aquesta garantia, els primers 120,20 €
aniran a càrrec de l’Assegurat.
3.1.2. Despeses de trineu o ambulància
Si arran d’un accident de l’Assegurat a les pistes d’esquí s’incorre en despeses de

Una vegada rebuda la carta, l’Assegurador analitzarà els antecedents de fet

rescat amb trineu o de trasllat amb ambulància dins del recinte de l’estació d’esquí,

necessaris i donarà contestació escrita a l’Assegurat en un termini màxim que no

l’Assegurador se’n farà càrrec fins a un màxim de 480,81 €.

excedirà dels dos mesos.
La reclamació al Servei d’Atenció al Client de RACC Seguros Compañía de
Seguros y Reaseguros, SA, és prèvia i imprescindible abans de plantejar cap
reclamació davant del Comissionat per a la Defensa de l’Assegurat.
No obstant això, l’Assegurat podrà recórrer a les instàncies de reclamació que
consideri necessàries i oportunes per salvaguardar els seus drets.
ARTICLE 13è - Acceptació de clàusules
D’acord amb allò que preveu l’article 3 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre,
de contracte d’assegurança, el Prenedor/Assegurat manifesta que ha llegit,
examinat i entès el contingut i abast de totes les clàusules del present contracte i,
especialment, aquelles que puguin ser limitatives per als seus drets; i perquè consti
la seva expressa conformitat amb aquestes i la seva plena acceptació, el Prenedor
de l’Assegurança/Assegurat signa aquestes Condicions Generals.
ARTICLE 14è - Protecció de dades
Les dades proporcionades en qualitat de client de l’Assegurador són necessàries
per a la correcta valoració i delimitació del risc, així com per a la iniciació i
manteniment de la relació contractual.

3.1.3. Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques, d’hospitalització i
pròtesis, inherents a la lesió per accident
Si a conseqüència d’un accident a les pistes d’esquí cobert per la pòlissa
l’Assegurat necessita assistència sanitària urgent in situ, aquesta serà sol·licitada a
l’Assegurador, el qual es farà càrrec de:
Les despeses i honoraris mèdics i quirúrgics.
Les despeses d’hospitalització.
El cost dels medicaments prescrits pel metge.
Les pròtesis que l’equip mèdic consideri necessàries segons les lesions
produïdes fins a un màxim de 240,40 €.
Import assegurat pel conjunt d’aquestes cobertures:
Despeses produïdes a Espanya o Andorra: fins a 6.000,00 €.
Despeses produïdes a l’estranger: 6.000,00 €.
L’Assegurador únicament es farà càrrec de les despeses d’assistència sanitària
urgent ocasionades

al lloc de l’accident i al centre assistencial més pròxim al

qual hagi estat traslladat urgentment l’Assegurat. Una vegada traslladat l’Assegurat

Aquestes dades de caràcter personal podran ser tractades informàticament per

al seu domicili o al centre hospitalari més proper a aquest, l’Assegurador no es farà

l’entitat amb la discreció deguda, per tal de procedir tant a l’assegurament com

càrrec de les despeses d’assistència sanitària produïdes a partir d’aquest trasllat.

a l’eventual repartiment o cessió del risc, i poden ser cedides a altres entitats
asseguradores amb finalitats estadístiques i de lluita contra el frau.
En tot cas, l’entitat referenciada garanteix a tots els afectats l’exercici dels drets

En cap cas, llevat de força major, l’Assegurador reemborsarà a l’Assegurat els
pagaments que aquest hagi realitzat si prèviament no ha rebut la conformitat de
l’equip mèdic de l’Assegurador.

d’accés, rectificació i cancel·lació, que tinguin, al domicili de la companyia: Av.
Diagonal, 687 (08028 Barcelona)
La confidencialitat de les dades d’origen personal facilitades es troba protegida per
la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
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3.1.4. Despeses de convalescència
Si per prescripció mèdica un Assegurat ha de romandre en un hotel fins que el
seu estat en permeti el trasllat o tornada al seu domicili, l’Assegurador abonarà

les seves despeses d’hotel, amb un màxim de quatre nits i per un import de fins a

domicili habitual, l’Assegurador posarà un conductor professional a disposició de

90,15 € per nit.

l’Assegurat per conduir el seu vehicle fins a casa seva.

En cap cas es reemborsaran a l’Assegurat les factures que ell mateix hagi abonat

Únicament aniran a càrrec de l’Assegurador les despeses ocasionades pel propi

directament, sense coneixement de l’Assegurador.

conductor, llevat de tota la resta.

3.1.5. Trencament d’esquís, taules de snow o fixacions dins del recinte de les

3.1.10. Trasllat o repatriació sanitària urgent de l’accidentat

pistes d’esquí

Si algun dels Assegurats pateix lesions durant la pràctica de l’esquí, segons la

En cas de trencament de les fixacions o dels esquís de l’Assegurat —que figuren

urgència o gravetat del cas i d’acord amb els criteris del metge de l’Assegurador

a la pòlissa— dins del recinte de les pistes d’esquí, l’Assegurador indemnitzarà

i del metge que el tracti, l’Assegurador organitzarà i es farà càrrec del transport

l’Assegurat en les condicions següents:

de l’Assegurat lesionat fins al seu domicili o fins al centre hospitalari adequat més

La marca i número de sèrie dels esquís haurà de constar obligatòriament a

pròxim al seu domicili, segons correspongui. En aquest últim cas, si posteriorment

l’imprès de subscripció de la pòlissa. L’absència de les esmentades dades en

cal el trasllat al seu domicili, l’Assegurador també se’n farà càrrec.

aquest imprès donarà dret a l’Assegurador a no cobrir la present garantia.

En qualsevol d’aquests casos, i en funció del grau d’urgència, lloc geogràfic i dels

Per tal que aquesta garantia tingui efecte, és requisit indispensable el

mitjans de transport locals, l’Assegurador organitzarà i/o es farà càrrec del transport

lliurament previ de la fotocòpia de la factura de compra dels esquís i/o fixacions a

de l’Assegurat accidentat amb helicòpter; caldrà la conformitat de l’equip mèdic de

l’Assegurador. A partir de la recepció d’aquesta, l’Assegurador es reserva el dret

l’Assegurador, a través de la corresponent trucada a la seva Central d’Alarmes.

a peritar el material garantit. Aquesta factura tindrà efectes de prova de compra

En cas que es necessiti l’helicòpter per realitzar un transport secundari, és a

exclusivament, sense ser vinculants per a la companyia ni el preu de compra ni la

dir, entre dos centres mèdics, caldrà també la conformitat de l’equip mèdic de

data de compra.

l’Assegurador, a través de la corresponent trucada a la seva Central d’Alarmes.

Es garanteix només un parell d’esquís i fixacions per Assegurat.
La indemnització només tindrà lloc prèvia presentació de la factura original de la
compra dels esquís trencats i/o de les fixacions. En tots els casos, l’Assegurador
es reserva el dret d’efectuar-ne un peritatge.

3.1.11. Presència d’un familiar al costat de l’Assegurat hospitalitzat
Si un Assegurat ha de romandre hospitalitzat més de cinc dies per diagnòstic
mèdic, l’Assegurador facilitarà al familiar amb residència a Espanya que ell designi
un bitllet d’anada i tornada amb tren de 1a classe o d’avió en classe turista, per tal

El valor assegurat es fixarà d’acord amb l’any de fabricació dels esquís o

que pugui desplaçar-se fins al centre assistencial. Així mateix, es farà càrrec de les

fixacions i d’acord amb el preu de venda al públic recomanat pel propi fabricant

despeses d’estada a l’hotel i de l’esmorzar fins a un màxim de quatre nits i per un

del material.

import de fins a 90,15€ per nit.

La indemnització dels esquís i/o de les fixacions trencades tindrà una reducció
sobre el valor assegurat del 20% per cada any transcorregut des de la fabricació.

Aquesta garantia només serà aplicable quan l’Assegurat hospitalitzat romangui sol
al lloc de l’hospitalització, és a dir, quan no es faci ús de la garantia 3.1.15.

Quan el trencament dels esquís i/o de les fixacions es produeixi en un període
de temps que inclogui fraccions anuals (mesos), per a la valoració dels mesos
s’aplicarà el criteri de proporcionalitat amb relació al percentatge abans indicat
(reducció mensual 1,66%).
Només s’indemnitzaran uns esquís o fixacions per Assegurat i temporada.
Franquícia: en tot sinistre corresponent a aquesta garantia s’aplicarà una
franquícia del 20% sobre l’import de la factura de compra dels esquís, que anirà a
càrrec de l’Assegurat.
En cas de trencament accidental dels esquís i/o fixacions, l’Assegurat haurà de
comunicar immediatament a l’Assegurador la seva ocurrència i proporcionar-li tota
classe d’informacions sobre les circumstàncies i conseqüències de l’accident, per
tal que aquest pugui posar en marxa la seva estructura assistencial.
3.1.6. Lloguer d’esquís
En cas de trencament accidental dels esquís de l’Assegurat dins del recinte de
l’estació d’esquí, l’Assegurador prendrà al seu càrrec les despeses de lloguer d’un
parell d’esquís durant un període màxim de vuit dies consecutius a partir de la data
del sinistre i al lloc on s’hagi produït. En cap cas, aquestes despeses inclouran el

3.1.12. Trasllat o repatriació d’acompanyants assegurats
Si un Assegurat és traslladat al seu domicili o a un centre mèdic per accident
o lesió durant la pràctica de l’esquí i aquesta circumstància impedeix a la resta
d’acompanyants assegurats la tornada al seu domicili, l’Assegurador es farà càrrec
del transport fins a aquest o fins al lloc d’hospitalització, sempre que no puguin
traslladar-se pels seus propis mitjans.
3.1.13. Trasllat o repatriació de l’Assegurat mort
En cas de mort d’un Assegurat per accident durant la pràctica de l’esquí,
l’Assegurador traslladarà o repatriarà el cos fins al lloc de la seva inhumació a
Espanya.
3.1.14 Atenció mèdica
En cas de malaltia sobtada o lesions greus d’algun dels Assegurats, l’Assegurador
facilitarà assessorament mèdic per decidir, en combinació amb el metge intervinent,
el millor tractament a seguir, així com el mitjà més idoni de trasllat del ferit o malalt,
si fos necessari.

lloguer dels pals i botes o qualsevol tipus de calçat.

3.1.15 Despeses de transport i estada en un hotel d’un Assegurat

Com en la resta de casos, l’Assegurat prèviament haurà de comunicar-se

acompanyant per hospitalització d’un Assegurat a l’estranger

telefònicament amb l’Assegurador i obtenir-ne l’autorització.

Quan un o més dels Assegurats hagin de ser internats per malaltia sobtada o lesió

3.1.7. Devolució del forfet no utilitzat en cas d’accident

en un centre hospitalari situat a l’estranger, l’Assegurador es farà càrrec de les
despeses de trasllat d’un Assegurat acompanyant fins al lloc d’hospitalització, així

Si un Assegurat pateix lesions durant la pràctica de l’esquí i aquest fet li impedeix

com de les seves despeses d’estada en un hotel, fins a un màxim de quatre nits i

continuar amb la seva pràctica durant la resta de dies en què havia adquirit un

per un import màxim de 90,00 € per nit.

forfet, l’Assegurador abonarà a l’Assegurat la part d’aquest forfet que no hagi pogut
utilitzar, fins a un màxim de 180,00 €.
3.1.8. Enviament de missatges urgents
L’Assegurador s’encarregarà de transmetre al seu destinatari a Espanya els

3.1.16. Reemborsament de les classes d’esquí contractades i no realitzades
Si un Assegurat pateix lesions durant la practica de l’esquí i aquest fet li impedeix
continuar amb la pràctica durant la resta de dies que hagi contractat les classes,
l’Assegurador abonarà les classes d’esquí no realitzades fins a un màxim de 180,00 €.

missatges urgents que l’Assegurat vulgui enviar.
3.2 ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA D’ACCIDENTS
3.1.9. Enviament d’un conductor professional

L’Assegurador garanteix, en les condicions que estableix la pòlissa, el pagament

Si arran d’un accident durant la pràctica de l’esquí ni l’Assegurat ni cap dels

de les indemnitzacions derivades dels accidents, amb resultat de mort o invalidesa

seus acompanyants pot conduir i retornar el vehicle de l’Assegurat al seu

permanent completa de l’Assegurat, ocorreguts durant la pràctica esportiva, en
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qualitat d’aficionat, de l’esquí alpí, en qualsevol de les seves modalitats, fins i tot
l’snowboard, dins del domini esquiable i dins de les zones acotades de l’estació,
així com quan aquesta activitat es realitzi durant les dates i als llocs on dóna
cobertura aquesta pòlissa. L’Assegurador indemnitzarà l’Assegurat o Beneficiari

Invalidesa permanent
Certificat mèdic on s’especifiqui l’inici, causes, naturalesa i conseqüències de
la invalidesa i el grau d’aquesta, resultant de l’accident.

amb la quantitat de 12.020,24 € en cas de mort o d’invalidesa permanent completa

En tot cas, les indemnitzacions i costos als quals doni lloc la present Assegurança

de l’Assegurat.

seran satisfetes en euros i a Espanya.

Per a les persones menors de 14 anys, l’import a pagar en cas de mort es limita

3.3 ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA DE RESPONSABILITAT CIVIL

únicament i exclusiva al reemborsament de les despeses del sepeli fins a un màxim
de 3.005,06 €.

L’Assegurador s’obliga a cobrir el risc del naixement a càrrec de l’Assegurat
d’una obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats a tercers de

Els danys que cobreix aquesta pòlissa seran exclusivament els ocorreguts durant

forma involuntària, derivats dels fets previstos al present condicionat, de les

el seu període de vigència i reclamats fins a un màxim de dotze mesos després de

conseqüències dels quals sigui civilment responsable conforme al dret, dins dels

la seva cancel·lació. Transcorregut aquest termini, la companyia queda alliberada

límits i terminis que estipula el condicionat.

d’atendre cap sinistre, sigui quina sigui la data en què va ocórrer.
Aquesta indemnització tindrà efecte:
En cas de mort dins dels dotze mesos següents a comptar des de la data de
l’accident, estigui o no la pòlissa en vigor; o en un moment posterior a aquest
límit, sempre que el Beneficiari pugui demostrar la relació de causa i efecte entre
l’accident i la mort.
En cas d’invalidesa permanent comprovada i fixada dins del termini d’un any a
comptar des de la data de l’accident. Després del pagament d’una indemnització
per invalidesa permanent no serà procedent cap altra indemnització, encara que
posteriorment es produeixi la mort de l’Assegurat com a conseqüència del mateix
sinistre.

L’Assegurador garanteix el pagament, fins al límit de 30.050,60 €, de les
indemnitzacions derivades de la Responsabilitat Civil Extracontractual de
l’Assegurat, d’acord amb allò establert als articles 1902 i successius del codi civil,
com a conseqüència dels danys personals causats involuntàriament a tercers per
fets que derivin de la pràctica, en qualitat d’aficionat, de l’esquí alpí en qualsevol
de les seves modalitats, fins i tot l’snowboard, i que es realitzin dins dels recintes
degudament homologats per a la pràctica esportiva, així com quan aquesta activitat
es faci durant les dates i llocs als quals donen cobertura i dret les Condicions
Particulars i Generals presents.
Dins dels límits fixats a la pòlissa són a càrrec de l’Assegurador:
El pagament al perjudicat o als seus drethavents de les indemnitzacions que
puguin estar originades en la Responsabilitat Civil de l’Assegurat. En tot cas, els

Criteris per a l’avaluació del grau d’invalidesa
Si les parts es posen d’acord sobre l’import i la forma de la indemnització,

primers 90,15 € són a càrrec de l’Assegurat.
El pagament, en el seu cas, de les costes i despeses judicials inherents al

l’Assegurador haurà de pagar l’import convingut.

sinistre. En el supòsit que, d’acord amb el que preveu la pòlissa, la indemnització

El grau definitiu d’invalidesa serà determinat pels serveis mèdics de l’Assegurador,

que hagi de satisfer l’Assegurador sigui inferior a la que resulti del veritable

a la revisió dels quals s’haurà de sotmetre l’Assegurat. En cas de discrepància,

abast de la Responsabilitat Civil de l’Assegurat, les costes i despeses judicials

les parts se sotmetran a la decisió dels perits mèdics, segons el que es disposa a

s’abonaran, per un i altre en la proporció que resulti entre una i altra quantitat.

l’article 38 de la Llei 50/80 de contracte d’assegurança.
Pagament de la indemnització
El pagament de la indemnització s’efectuarà dins dels vint dies següents a la data
de l’acord amistós de les parts. Si abans d’aquest termini l’Assegurador no ha fet
cap pagament, l’Assegurat no podrà reclamar interessos per aquest període.
El pagament de la indemnització que correspongui en cas d’invalidesa permanent
se satisfarà d’acord amb el barem establert per la companyia.

La constitució de les fiances judicials exigides a l’Assegurat per garantir la seva
Responsabilitat Civil.
En cap cas seran a càrrec de l’Assegurador les multes o sancions de qualsevol
mena que s’imposin a l’Assegurat per les autoritats administratives o judicials, ni
de les conseqüències que es derivin del seu impagament.
La defensa personal es cobreix a través dels advocats i procuradors designats
per la companyia, la constitució de les fiances per a la llibertat provisional i/o per
a la garantia de les responsabilitats pecuniàries, així com les despeses judicials

Per poder sol·licitar el pagament en cas de defunció o invalidesa permanent,

que, sense constituir sanció, es produeixin en els procediments criminals a

l’Assegurat o els Beneficiaris hauran de remetre a l’Assegurador els documents

conseqüència de sinistres inclosos en aquesta Assegurança.

justificatius que s’indiquen a continuació, segons correspongui:
Defunció
Certificat del metge que hagi assistit l’Assegurat, on es detallaran les causes i
circumstàncies de la mort.
Certificat de Defunció lliurat pel Registre Civil.
Si arran de l’accident sofert per l’Assegurat s’han iniciat actuacions judicials,
se n’haurà de facilitar la còpia o, com a mínim, de l’atestat que hagin instruït els
agents de l’ordre públic.

Els danys coberts per aquesta pòlissa seran exclusivament els esdevinguts durant
el període de vigència d’aquesta i reclamats fins a un màxim de dotze mesos
després de la cancel·lació de l’esmentada pòlissa. Una vegada transcorregut
aquest termini, la companyia queda alliberada de l’obligació d’atendre cap sinistre,
sigui quina sigui la data d’ocurrència.
A l’efecte de la present pòlissa, es considerarà com un sol sinistre el conjunt de les
reclamacions per un o diferents danys, originats per una mateixa o igual causa,
o per productes que pateixin els mateixos efectes. Es considerarà com a data
d’ocurrència del sinistre el moment en què es va produir el primer dels danys.

Certificat del Registre General d’Actes d’Última Voluntat i, si hi ha Testament,
còpia d’aquest o de l’últim en el cas que n’hi hagi diversos. Si no hi ha

Negociacions transaccionals

Testament, caldrà la declaració judicial dels hereus legals de l’Assegurat.

Correspon a l’Assegurador portar la direcció de totes les gestions relacionades

Documents (Certificat de Matrimoni, Llibre de Família, Certificat de Naixement

amb el sinistre, per tant queda plenament autoritzat pel Prenedor de l’Assegurança

dels fills, etc.) que acreditin la personalitat i relació familiar de la persona o

i l’Assegurat per, en nom seu, iniciar amb els eventuals perjudicats o els seus

persones que hagin de percebre la prestació convinguda per al cas de mort de

drethavents les negociacions que estimi pertinents per a la solució amistosa de la

l’Assegurat.

controvèrsia, i aquells s’obliguen a donar a l’Assegurador la col·laboració que amb

Còpia de la liquidació parcial a compte o de l’autoliquidació de l’Impost sobre

aquesta finalitat sol·liciti.

Successions i Donacions, amb nota estampada acreditativa de l’ingrés efectuat

Si per falta de col·laboració s’agreugen les conseqüències del sinistre o queden

o, si s’escau, de l’exempció o no subjecció al tribut.

disminuïdes les possibilitats de defensa d’aquest, l’Assegurador podrà reclamar de

Per a les persones menors de 14 anys, l’import a pagar corresponent al

l’Assegurat els danys i perjudicis que amb aquest motiu se li irroguin.

reemborsament de les despeses de sepeli es determinarà mitjançant la

D’acord amb el que s’estipula al primer paràgraf, es prohibeix expressament al

presentació dels originals dels comprovants de pagament d’aquestes despeses.

Prenedor de l’Assegurança i a tota persona que tingui la seva responsabilitat
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coberta pel present contracte que, per si mateix o per alguna persona en nom seu,

ciclòniques, caiguda de cossos siderals i aquells que es puguin considerar

admeti, negociï, satisfaci o rebutgi cap reclamació sense l’autorització expressa de

catàstrofe o calamitat.

l’Assegurador.

h) Els sinistres produïts en cas de guerra, manifestacions populars, actes

La transgressió d’aquesta prohibició facultarà a l’Assegurador per reduir la seva

de terrorisme i sabotatge, vagues, motins, restriccions a la lliure circulació o

prestació en la proporció corresponent a l’agreujament de les conseqüències

qualsevol altre cas de força major, llevat que l’Assegurat provi que el sinistre no té

econòmiques que es derivin del sinistre. Recaurà sobre el Prenedor de

relació amb aquests esdeveniments.

l’Assegurança o l’Assegurat la part d’aquest que sigui imputable a aquest
incompliment.

i) Les lesions o accidents corporals com a conseqüència d’accions delictives,
provocacions, baralles, batusses i duels, imprudències, apostes, o qualsevol fet

En el cas que aquesta transgressió es produeixi amb la manifesta intenció

arriscat o temerari.

de perjudicar o enganyar l’Assegurador, mitjançant una conducta amb dol en

j) Fets o actuacions violentes de les forces armades o de les forces i cossos de

connivència amb els reclamants o perjudicats, l’Assegurador quedarà alliberat de
tota obligació derivada de l’Assegurança de Responsabilitat Civil, i quedarà facultat
per resoldre automàticament el contracte podent retenir la totalitat de la prima del
període en curs.

seguretat en temps de pau.
k) Els sinistres causats per irradiacions nuclears i les seves conseqüències.
l) Les despeses de restaurant i hotel, llevat de les cobertes per les presents
condicions.

Direcció jurídica davant de reclamacions de tercers
Excepte quan hi hagi pacte en contra, l’Assegurador assumirà la direcció jurídica
en tots aquells procediments civils que siguin contra l’Assegurat i que tinguin per
objecte una reclamació de danys i perjudicis derivats de fets coberts per aquesta
pòlissa. Seran a càrrec de l’Assegurador les despeses que hi hagi amb aquest
motiu.
L’Assegurador està facultat per:
Designar advocats i procuradors que portin la defensa i la representació de

m) En cas de trencament accidental dels esquís i/o fixacions, els sinistres que no
hagin estat comunicats immediatament a l’Assegurador.
n) Els danys soferts o causats com a conseqüència del consum d’alcohol,
drogues o estupefaents no receptats per un metge.
o) Les lesions que no siguin sobtades, sinó conseqüència de processos crònics,
previs al viatge, així com les seves complicacions o recaigudes.
p) Les lesions sobrevingudes en l’exercici d’una professió de caràcter manual.

l’Assegurat en aquests procediments, i aquest s’obliga a col·laborar en ordre a la

q) Les morts per suïcidi o les lesions resultants de l’intent de suïcidi o causades

direcció jurídica assumida per aquell.

intencionadament per l’Assegurat a si mateix.

Presentar, si escau, els recursos contra les resolucions judicials. Si
l’Assegurador estima improcedent la interposició de recursos contra una
sentència, ho comunicarà a l’Assegurat, el qual quedarà en llibertat per fer-ho.
En aquest supòsit, les despeses originades per aquest recurs seran a càrrec de
l’Assegurat, si no prospera, i a càrrec de l’Assegurador, en cas contrari.
La defensa jurídica de l’Assegurat en les causes criminals serà facultat potestativa
de l’Assegurador.

r) Les despeses d’inhumació, fèretre i de cerimònia en cas de trasllat o repatriació
de morts.
s) Les despeses d’ortesi i ortopèdia.
t) Les despeses sanitàries (mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques,
d’hospitalització i de pròtesis) a partir del trasllat sanitari de l’Assegurat al seu
domicili i/o al centre hospitalari més proper a aquest.
u) No es pagarà cap indemnització per trencament de fixacions o esquís

Queda exceptuat del que s’ha estipulat als apartats anteriors el supòsit que

quan sigui reparable, estigui originada per un defecte de fabricació o bé els

qui reclami estigui també assegurat amb el mateix Assegurador, o quan hi hagi

desperfectes hagin estat manipulats.

algun altre possible conflicte d’interessos entre l’Assegurador i l’Assegurat en el
procediment.

4

EXCLUSIONS GENERALS

4.1 EXCLUSIONS GENERALS DE L’ASSEGURANÇA D’ASSISTÈNCIA

v) Els sinistres ocasionats per epidèmies i pandèmies declarades oficialment o
per la pol·lució.
4.2 EXCLUSIONS GENERALS DE L’ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA
D’ACCIDENTS
No estan cobertes per aquesta garantia d’accidents:

S’exclouen de l’assistència a les persones durant la pràctica de l’esquí els riscos

a) Les persones més grans de 70 anys per a la totalitat de les cobertures i els

següents:

menors de 14 anys per al cas de mort.

a) Les garanties i prestacions que no hagin estat sol·licitades a l’Assegurador

b) Les persones que es trobin incapacitades absolutament i permanentment

prèviament per telèfon i que no hagin estat acordades amb ell, llevat de cas de

per a qualsevol activitat professional o laboral, així com aquelles que pateixin

força major o d’impossibilitat material demostrada.

ceguesa, forta miopia (més de 12 diòptries), paràlisi, sordesa completa, epilèpsia,

b) Els accidents produïts fora de les pistes i de les zones acotades de l’estació
d’esquí o quan les instal·lacions, o part d’aquestes, romanguin tancades al públic.
c) Els accidents esdevinguts en la pràctica de competicions esportives, oficials
o privades, així com en entrenaments, proves i apostes, la participació en
excursions i travessies organitzades.
d) Les persones que desenvolupin la seva activitat professional a l’estació
d’esquí, fins i tot els qui ho facin a temps parcial.
e) Els danys patits o causats durant la pràctica d’un esport no cobert en aquestes
condicions, especialment aquells que impliquen l’ús d’una màquina (aèria o
terrestre) amb o sense motor, paracaigudisme, ala de pendent, vol en ala delta,
ULM, així com alpinisme d’alta muntanya, descens d’aigües braves, heliesquí,
hidrobob i hidrotrineu.
f) Els danys soferts o causats per dol o per actes notòriament perillosos o
temeraris de l’Assegurat o de les persones que hi viatgin.

apoplexia, alienació mental, somnambulisme, alcoholisme, toxicomanies, diabetis,
malalties de la medul·la espinal, sífilis, SIDA, encefalitis i, en general, qualsevol
lesió o malaltia que disminueixi la capacitat física o psíquica de l’Assegurat.
c) Les lesiones provocades intencionadament per l’Assegurat, el suïcidi, així com
els accidents que siguin conseqüència d’accions delictives, provocacions, baralles
i duels, imprudències, apostes o qualsevol empresa arriscada o temerària, llevat
de casos de legítima defensa.
d) Queda exclosa del benefici de les garanties emparades per aquesta pòlissa
tota persona que provoqui el sinistre intencionadament.
e) Les malalties o afeccions de qualsevol naturalesa que pugui patir l’Assegurat,
especialment l’infart de miocardi, les afeccions cardiovasculars i vessaments
cerebrals, que no hagin estat motivats per un accident garantit en aquest
contracte.
f) Els accidents sobrevinguts en estat d’alienació mental, embriaguesa manifesta,
sota els efectes de drogues i estupefaents, així com els accidents que siguin

g) Els esdeveniments ocasionats per fenòmens de la naturalesa, com ara:

conseqüència d’esvaniments, desmais i síncopes, atacs d’apoplexia, epilèpsia i

terratrèmols, sismes submarins, inundacions, erupcions volcàniques, tempestes

somnambulisme.
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g) Les conseqüències d’operacions quirúrgiques, tractaments mèdics o

4.3 EXCLUSIONS GENERALS DE L’ASSEGURANÇA COMPLEMENTÀRIA DE

terapèutics de qualsevol naturalesa.

RESPONSABILITAT CIVIL

h) En cas d’agreujar-se directament o indirecta les conseqüències d’un accident

No estan coberts per aquesta garantia:

a causa d’una malaltia, estat morbós o per defectes corporals que presenti

a) Les multes o sancions imposades per tribunals o autoritats de totes classes, o

l’Assegurat, preexistents a l’accident o sobrevinguts després d’haver-se produït

les conseqüències del seu impagament.

per causes independents d’aquest, l’Assegurador indemnitzarà les conseqüències
que l’accident hauria tingut sense la intervenció agreujada de la malaltia, de
l’estat morbós o dels defectes corporals corresponents.
i) Les situacions d’agreujament d’un accident esdevingut abans de la formalització
de la pòlissa.
j) L’exercici de qualsevol activitat professional o ofici.
k) Els accidents causats per actes de guerra, revolució, sedició, motí o tumult
popular i altres alteracions de l’ordre públic i social, així com els provocats
per forces desencadenades de la natura de caràcter extraordinari, com

b) Els danys produïts a objectes i equips habituals en la pràctica de l’esquí.
c) Els danys que s’ocasionin entre elles mateixes totes les persones que viatgin
en un mateix grup.
d) La Responsabilitat Civil derivada de la pràctica de l’esquí amb caràcter
professional, així com la participació en competicions oficials.
e) Els danys als objectes confiats, per qualsevol títol, a l’Assegurat.
f) Els danys que tinguin el seu origen en la infracció o incompliment voluntari de
normes per part de l’Assegurat.

ara terratrèmols, huracans, inundacions, i els accidents esdevinguts com a

g) La Responsabilitat Civil derivada de danys per fets de guerra civil o

conseqüència d’esdeveniments qualificats pel govern de la nació de “catàstrofe o

internacional, motí o tumult popular, terrorisme, terratrèmols i inundacions i altres

calamitat nacionals”.

esdeveniments extraordinaris.

l) Els accidents que resultin de la pràctica professional de qualsevol esport,

h) La Responsabilitat Civil que hagi de ser objecte de cobertura per una

així com, en qualsevol cas, els derivats de l’exercici com a aficionat dels

assegurança obligatòria.

següents: rugbi, boxa, judo i qualsevol altre de lluita corporal; esports aeris,

i) Els danys causats per la contaminació del sòl, les aigües o l’atmosfera.

incloent-hi el paracaigudisme; caça major fora d’Espanya; espeleologia; esports
submarins; esports aquàtics practicats a més de 3 quilòmetres de la riba o costa;
automobilisme i motorisme; escalada; equitació i polo; patinatge i hoquei sobre

j) Els danys o perjudicis particulars primaris no provinents d’un dany corporal o
material.

gel; i també el toreig i els correbous.

k) La mala fe de l’Assegurat.

m) Els accidents que resultin de la utilització per l’Assegurat d’aparells de

l) Els danys soferts o causats durant la pràctica d’un esport no cobert en les

navegació aèria, llevat que es tracti de vols com a passatgers en línies regulars o
vols “xàrter”, i els produïts durant viatges submarins.
n) Les insolacions i congelacions i altres conseqüències de l’acció de la
temperatura que no hagin estat motivades per un accident garantit en aquesta
pòlissa.

presents condicions, especialment aquells que impliquen l’ús d’una màquina
(aèria o terrestre) amb o sense motor, paracaigudisme, ala de pendent, vol en
ala delta, ULM, així com alpinisme d’alta muntanya, descens d’aigües braves,
heliesquí, hidrobob i hidrotrineu.
m) Els danys soferts o causats com a conseqüència del consum d’alcohol,
drogues o estupefaents no receptats per un metge.

o) Les conseqüències purament psíquiques d’un accident.
p) Les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades de la reacció o radiació
nuclear o de la contaminació radioactiva, sigui quin sigui el seu origen.
q) Els accidents que pugui patir l’Assegurat mentre utilitza helicòpters i avions
d’un sol motor, tant si són d’ús particular com per al transport públic, llevat de
quan la utilització de l’helicòpter estigui motivada per al seu trasllat urgent en
casos d’accident o malaltia.
r) L’ús de vehicles, amb o sense motor.

5 CLÀUSULA D’INDEMNITZACIÓ PEL CONSORCI DE
COMPENSACIÓD’ASSEGURANCES DE LES PÈRDUES DERIVADES
D’ESDEVENIMENTS EXTRAORDINARIS ESDEVINGUTS A ESPANYA
En relació amb l’Assegurança d’Accidents, s’indemnitzaran pel Consorci de
Compensació d’Assegurances els sinistres produïts per causes de la naturalesa
extraordinàries.
El Consorci de Compensació d’Assegurances indemnitzarà els sinistres de

s) Qualsevol accident ocorregut fora de la pràctica de l’esquí alpí, en qualsevol de

caràcter extraordinari, de conformitat amb el que estableix el Text refós de l’estatut

les seves modalitats.

legal del Consorci de Compensació d’Assegurances, aprovat pel Reial decret

t) Els accidents causats intencionadament pel Beneficiari únic de l’Assegurança.
Si hi ha més d’un Beneficiari i l’accident de l’Assegurat l’han causat només
alguns o algun d’ells, si bé l’accident es considera cobert per la pòlissa, quedaran
exclosos del dret a la indemnització els Beneficiaris causants de l’accident.

legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre (BOE núm. 267, de 5 de novembre de 2004),
i de conformitat amb el Reial decret 300/2004, de 20 de febrer, pel qual es va
aprovar el Reglament d’assegurances de riscos extraordinaris (BOE núm. 47, de
24 de febrer de 2004), i altres disposicions posteriors o complementàries a les
esmentades, excepte quan aquests riscos de caràcter extraordinari es cobreixin

u) Els sinistres, siguin de la naturalesa que siguin, ocorreguts fora de la pista

per la Companyia, mitjançant pacte exprés, d’acord amb el que disposa l’article

habilitada i delimitada com a tal per a la pràctica de l’esquí en les seves diverses

44 de la Llei 50/80, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança (BOE núm. 250,

modalitats, o aquells accidents ocorreguts dins de la pista habilitada i delimitada

de 17 d’octubre de 1980), i com a conseqüència, si s’escau, de la facultat que té

com a tal per a la pràctica de l’esquí, però que en el moment del sinistre estigués

el Prenedor de l’Assegurança de cobrir aquests riscos extraordinaris amb entitats

tancada per qualsevol motiu.

asseguradores que reuneixin les condicions exigides per la legislació vigent,

v) Totes les conseqüències de qualsevol caire derivades dels Riscos
Extraordinaris, entesos així els produïts per fenòmens naturals com les

segons s’estableix a l’article 8.3. de l’esmentat Text refós de l’estatut legal del
Consorci de Compensació d’Assegurances.

erupcions volcàniques, huracans, trombes, terratrèmols, tremolors de terres,

I per complir en allò que calgui el que disposa l’article a dalt esmentat i la

assentaments, enfonsaments, esllavissades, allaus, inundacions, caigudes de

Resolució, de 28 de maig de 2004, de la Direcció General d’Assegurances (BOE

llamps, desbordaments de rius i llacs, caiguda de calamarsa i neu, i en cap cas

núm. 141, d’11 de juny de 2004), s’inclou a continuació la “Clàusula de Cobertura

queden coberts els sinistres que es trobin garantits pel Consorci de Compensació
d’Assegurances, ni tampoc els qualificats pel poder públic de “catàstrofe o
calamitat nacional”.

de Riscos Extraordinaris”, que té el contingut següent:
DANYS A BÉNS I PERSONES
De conformitat amb allò establert als articles 6 i 8 del Text refós de l’estatut legal

w) Se n’exclouen les morts per infart, encara que es produeixin durant la pràctica

del Consorci de Compensació d’Assegurances, aprovat pel Reial decret legislatiu

de l’esquí.

7/2004, de 29 d’octubre (BOE de 5 de novembre), el prenedor d’un contracte
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d’assegurança dels que han d’incorporar obligatòriament recàrrec a favor de

que aquests siguin ocasionats manifestament per l’acció de l’aigua de pluja que,

l’esmentada entitat pública empresarial, esmentats a l’article 7 del mateix estatut

al seu torn, hagi provocat a la zona una situació d’inundació extraordinària i es

legal, té la facultat de convenir la cobertura dels riscos extraordinaris amb qualsevol

produeixin amb caràcter simultani a la inundació.

entitat asseguradora que reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent.

h) Els causats per actuacions tumultuàries produïdes en el curs de reunions i

Les indemnitzacions derivades de sinistres produïts per esdeveniments

manifestacions dutes a terme segons el que disposa la Llei orgànica 9/1983, de

extraordinaris esdevinguts a Espanya i també els esdevinguts a l’estranger, sempre

15 de juliol, així com durant el transcurs de vagues legals, llevat que les citades

que el Prenedor de la pòlissa tingui la seva residència habitual a Espanya, seran

actuacions es puguin qualificar d’esdeveniments extraordinaris segons l’article 1

pagades pel Consorci de Compensació d’Assegurances quan l’Assegurat hagi

del Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris.

satisfet, al seu torn, els corresponents recàrrecs al seu favor, i es produeixi alguna
de les situacions següents:
a) Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d’Assegurances
no estigui emparat per la pòlissa d’assegurança contractada amb l’entitat
asseguradora.
b) Que encara que estiguin emparades per aquesta pòlissa d’assegurança,
les obligacions de l’entitat asseguradora no es puguin complir per haver estat
declarada judicialment en concurs (Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal), o
perquè l’entitat asseguradora es trobi en una situació d’insolvència i estigui, per

i) Els causats per mala fe de l’Assegurat.
j) Els derivats de sinistres l’ocurrència dels quals hagi tingut lloc en el termini
de carència establerta a l’article 8 del Reglament de l’assegurança de riscos
extraordinaris.
k) Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima
o quan, de conformitat amb allò establert a la Llei de contracte d’assegurança,
la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances es trobi suspesa o
l’assegurança quedi extingida per falta de pagament de les primes.

tant, subjecta a un procediment de liquidació intervinguda o aquesta hagi estat

l) Els indirectes o pèrdues derivades de danys directes o indirectes, diferents

assumida pel Consorci de Compensació d’Assegurances.

de la pèrdua de beneficis delimitada al Reglament de l’assegurança de riscos

El Consorci de Compensació d’Assegurances ajustarà la seva actuació al que
disposa l’esmentat estatut legal (modificat per la Llei 30/1995, de 8 de novembre,
d’ordenació i supervisió de les assegurances privades; per la Llei 44/2002,

extraordinaris. En particular, no s’inclouen en aquesta cobertura els danys o
pèrdues soferts com a conseqüència de tall o alteració en el subministrament
exterior d’energia elèctrica, gasos combustibles, fueloil, gasoil o altres fluids, ni

de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer; i per la Llei

qualsevol altre dany o pèrdua indirecta diferent de les citades al paràgraf anterior,

34/2003, de 4 de novembre, de modificació i adaptació a la normativa comunitària

encara que aquestes alteracions es derivin d’una causa inclosa a la cobertura de

de la legislació d’assegurances privades), la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de

riscos extraordinaris.

contracte d’assegurança, el Reial decret 300/2004, de 20 de febrer, pel qual

m) Els sinistres que, per la seva magnitud i gravetat, siguin qualificats pel govern

s’aprova el Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris, i disposicions

de la nació de “catàstrofe o calamitat nacional”.

complementàries.

Franquícia per a danys a béns

5.1 Resum de normes legals

En el cas de danys directes, la franquícia a càrrec de l’Assegurat serà d’un 7% de

Esdeveniments extraordinaris coberts. S’entén per esdeveniments extraordinaris:

la quantia dels danys indemnitzables produïts pel sinistre. No obstant això, aquesta

a) Els següents fenòmens de la naturalesa: terratrèmols i sismes submarins,
inundacions extraordinàries (incloent-hi els embats de mar), erupcions
volcàniques, tempesta ciclònica atípica (incloent-hi els vents extraordinaris de
ratxes superiors a 120 km/h i els tornados) i caigudes de cossos siderals i aeròlits.

franquícia no serà d’aplicació als danys que afectin vehicles assegurats per pòlissa
d’assegurança d’automòbils, habitatges i comunitats de propietaris d’habitatges. En
el cas de la cobertura de pèrdua de beneficis, la franquícia a càrrec de l’Assegurat
serà la prevista a la pòlissa, en temps o en quantia, per a danys conseqüència de
sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis. En el cas que hi hagi diverses franquícies

b) Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió,

per a la cobertura de sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis, s’aplicaran les

sedició, motí i tumult popular.

previstes per a la cobertura principal.

c) Fets o actuacions de les forces armades o de les forces i cossos de seguretat
en temps de pau.
Riscos exclosos. De conformitat amb l’article 6 del Reglament de l’assegurança
de riscos extraordinaris, no seran indemnitzables pel Consorci de Compensació
d’Assegurances els danys o sinistres següents:

Extensió de la cobertura per a danys a béns. Pactes d’inclusió facultativa a
l’assegurança ordinària.
El Consorci de Compensació d’Assegurances indemnitzarà, en règim de
compensació, les pèrdues derivades d’esdeveniments extraordinaris ocorreguts
a España i que afectin riscos que s’hi situen. En els casos en què la pòlissa

a) Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei de contracte

ordinària inclogui clàusules d’assegurances a primer risc (a valor parcial, amb

d’assegurança.

límit d’indemnització, a valor acordat o altres assegurances amb derogació

b) Els ocasionats en béns i persones assegurats per contracte d’assegurança

de la regla proporcional), assegurances a valor de nou o a valor de reposició,

diferent d’aquells en què sigui obligatori el recàrrec a favor del Consorci de

assegurances de capital flotant, assegurances amb revalorització automàtica de

Compensació d’Assegurances.

capitals, assegurances amb clàusula de marge o assegurances amb clàusula de

c) Els ocasionats per un vici o defecte propi de la cosa assegurada, o els produïts
a conseqüència d’una patent falta de manteniment.

compensació de capitals entre diferents apartats de la mateixa pòlissa, o entre
contingut i continent, aquestes formes d’assegurament seran d’aplicació també a la
compensació de pèrdues derivades d’esdeveniments extraordinaris en els mateixos

d) Els produïts per conflictes armats, encara que no hagi precedit la declaració

terminis, emparant aquesta cobertura els mateixos béns i sumes assegurades

oficial de guerra.

que la pòlissa ordinària. Sense perjudici de l’anterior, el Consorci de Compensació

e) Els derivats de l’energia nuclear, sense perjudici d’allò que estableix la Llei

d’Assegurances aplicarà en tot cas, únicament en el supòsit de danys directes,

25/1964, de 29 d’abril. No obstant això, sí que s’entendran inclosos tots els

la compensació de capitals dins d’una mateixa pòlissa entre els corresponents a

danys directes ocasionats en una instal·lació nuclear assegurada, quan siguin

contingut i a continent. Aquestes clàusules no es podran incloure a la cobertura de

conseqüència d’un esdeveniment extraordinari que afecti la pròpia instal·lació.

riscos extraordinaris sense que ho estiguin a la pòlissa ordinària.

f) Els deguts a la mera acció del temps. En el cas de béns totalment o parcialment

Extensió de la cobertura per a danys a persones

submergits de manera permanent, els imputables a la mera acció de l’onatge o

El Consorci de Compensació d’Assegurances indemnitzarà, sense aplicació de

corrents ordinaris.

període de carència ni de franquícies, en règim de compensació, els danys derivats

g) Els produïts per fenòmens de la naturalesa diferents dels assenyalats a

d’esdeveniments extraordinaris esdevinguts a Espanya i que afectin riscos aquí

l’article 1 del Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris. En particular,

situats. No obstant això, seran també indemnitzables pel Consorci els danys

els produïts per elevació del nivell freàtic, moviment de vessants, esllavissada

personals derivats d’esdeveniments extraordinaris esdevinguts a l’estranger quan el

o assentament de terrenys, despreniment de roques i fenòmens similars, llevat

Prenedor de la pòlissa tingui la seva residència habitual a Espanya.
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La cobertura dels riscos extraordinaris assolirà les mateixes persones i imports

Per aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir sobre el procediment que s’ha de

assegurats que s’hagin establert a les pòlisses d’assegurança a l’efecte de la

seguir, el Consorci de Compensació d’Assegurances disposa del telèfon d’Atenció a

cobertura dels riscos ordinaris.

l’Assegurat següent: 902 222 665.

Infraassegurança i sobreassegurança per a danys a béns
Si en el moment de producció d’un sinistre causat per un esdeveniment
extraordinari la suma assegurada a valor total és inferior al valor de l’interès
assegurat, el Consorci de Compensació d’Assegurances indemnitzarà el dany
causat en la mateixa proporció en què aquella cobreixi l’interès assegurat. A aquest
efecte es tindran en compte tots els capitals fixats per als béns sinistrats encara
que ho estiguin a diferents pòlisses, amb recàrrec obligatori a favor del Consorci
de Compensació d’Assegurances, sempre que estiguin en vigor i es trobin en
període d’efecte. Això anterior s’efectuarà de manera separada i independent
per a la cobertura de danys directes i la de pèrdua de beneficis. Tot i així, a les

Per tal que RACC SEGUROS li presti els serveis que inclouen les garanties, cal

pòlisses que cobreixin danys propis als vehicles de motor, la cobertura de riscos

que vostè sol·liciti la seva intervenció des del moment del succés.

extraordinaris pel Consorci de Compensació d’Assegurances garantirà la totalitat de

Si necessita ajuda, truqui’ns al telèfon:

l’interès assegurable encara que la pòlissa ordinària només ho faci parcialment. Si
la suma assegurada supera notablement el valor de l’interès, s’indemnitzarà el dany
efectivament causat.
5.2 Procediment d’actuació en cas de sinistre
1. En cas de sinistre, l’Assegurat, Prenedor, Beneficiari o els seus respectius
representants legals han de:

902 102 062
si truca des d’Espanya
00*-34 93 495 51 79
*(número d’accés internacional)
si truca des de l’estranger

a) Comunicar, dins del termini màxim de set dies d’haver conegut el sinistre,
la seva ocurrència a la delegació regional del Consorci que correspongui,
segons el lloc on es va produir el sinistre, bé directament, o bé mitjançant
l’entitat asseguradora amb la qual es va contractar l’assegurança ordinària o
del mediador d’assegurances que hi va intervenir. La comunicació es formularà

Per aconseguir la màxima rapidesa i eficàcia en l’assistència que vostè necessita,
indiqui les dades següents:

segons el model establert a l’efecte, que està disponible a la pàgina web del

Número de la pòlissa i data de validesa que figuren a les Condicions Particulars.

Consorci (www.consorseguros.es), a les seves oficines o a les de l’entitat

Nom del Prenedor de l’Assegurança.

asseguradora, adjuntant la documentació següent:
Fotocòpia del DNI/NIF del perceptor de la indemnització.

Lloc on es troba i número de telèfon.
Tipus d’assistència que necessita.

Fotocòpia de les Condicions Generals i Particulars de la pòlissa (individual o
col·lectiva) i de tots els seus annexes i suplements, si n’hi ha.
Fotocòpia del rebut de pagament de prima vigent en la data d’ocurrència
del sinistre, on s’especifiquin clarament els imports corresponents a la prima
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comercial i al recàrrec pagat al Consorci de Compensació d’Assegurances.
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Dades relatives a l’entitat bancària on s’hagin d’ingressar els imports
indemnitzables, amb indicació del número d’entitat, número de sucursal, dígit de
control i número de compte (Codi Compte Client, 20 dígits), així com del domicili
de l’entitat.
En cas de sinistre de danys a persones, també s’ha d’adjuntar:
Certificat de Defunció.
Documentació de la que es pugui disposar, si escau, sobre la causa del
sinistre.
En el cas que no s’hagi designat Beneficiari a la pòlissa d’assegurança, Llibre
de Família i Testament o, si no hi ha Testament, Declaració d’Hereus o Acta de
Notorietat.
Liquidació de l’Impost de Successions.
b) Conservar restes i vestigis del sinistre per a l’actuació pericial i, en cas
d’impossibilitat absoluta, presentar documentació probatòria dels danys, com per
exemple fotografies, actes notarials, vídeos o certificats oficials. Així mateix, s’han
de conservar les factures corresponents als béns sinistrats la destrucció dels
quals no es pugui demorar.
c) Adoptar les mesures que siguin necessàries per minorar els danys, així com
evitar que es produeixin nous desperfectes o desaparicions, que serien a càrrec
de l’Assegurat.
2. La valoració de les pèrdues derivades dels esdeveniments extraordinaris
la realitzarà el Consorci de Compensació d’Assegurances, sense que aquest
organisme quedi vinculat per les valoracions que, en el seu cas, hagi realitzat
l’entitat asseguradora que cobreixi els riscos ordinaris.
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